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A verseny kiírója és rendezője:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
Szakmai együttműködők:
Magyar Földrajzi Társaság
Eszterházy Károly Főiskola – Eger
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Megyei Pedagógiai Intézetek
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
TermészetBúvár Alapítvány
TIT Szövetség tagegyesületei
Házi/iskolai fordulóra az egész országban 2015. február 12. csütörtökön került sor.
A Magyar Természettudományi Társulat a házi/iskolai fordulóhoz is kiadott – ajánlás jelleggel –
központi feladatlapot.
Az iskolákban a 7. és a 8. évfolyamos tanulóknak a szaktanárok szervezték meg a versenyt.
Budapesten a 23 kerület házi fordulóit a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium vezető földrajz tanára Vizy Zsolt fogta össze.
Az országos szintű tájékoztatásban együttműködő partnereink voltak a megyei TIT szervezetek
és a Megyei Pedagógiai Intézetek.
Egy-egy megyéből a megyei fordulóra maximum 100 fő juthatott be a megyei fordulóra.
Budapestről kerületenként 2-2 fő 7. illetve 8. osztályos tanuló vett részt a fővárosi döntőn.
Megyei/fővárosi döntő 2015. április 11. szombaton az egész országban egyszerre valósult
meg, az MTT által kiadott és postán előzetesen megküldött központi feladatlap megoldásával.
A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékelte. A megyékben a
legmagasabb pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, a fővárosból a
legmagasabb pontszámot elért három 7. évfolyamos és három 8. évfolyamos tanuló juthatott
be az országos döntőbe. A megyei fordulók megvalósításában a megyei TIT szervezetek és a
Megyei Pedagógiai Intézetek vettek részt.
Az országos döntő 2015. május 15-16-17. (péntek-szombat-vasárnap) valósult meg.
Az országos döntő írásbeli, és szóbeli fordulókból, továbbá terepgyakorlatból állt
A döntőnek az egri Eszterházy Károly Főiskola adott otthont. A patinás falak között 46 diák
mutathatta meg tudását magas színvonalon. A szóbeli versenyek alatt a versenyzők és a
kísérőtanárok természettudományi filmek megtekintésével oldhatták a drukkot, az on-line
elérhető Filmdzsungel TV és a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál versenyfilmjeivel. A
terepi feladatok a Bükk nyugati oldalában zajlottak termálkút, földtani feltárások és a
Felsőtárkányi Kő-közi Tanösvény meglátogatásával. Köszönet illeti a sikeres szervezésben vállalt
támogatásért a Főiskolának, a Bükki Nemzeti Parknak és a TIT Bugát Pál Egyesületének.
A 7. osztályosok között a legjobb eredményt Németh Keve a Szombathelyi Váci Mihály Általános
Iskola és AMI tanulója érte el, felkészítő tanára Németh Gábor volt. A második helyezett Sipos
Botond lett a budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumból, felkészítő tanára Kádárné Szalay Eszter
volt. A harmadik helyezést Radenhausen Richard a budapesti Jókai Mór Általános Iskola tanulója
kapta, felkészítő tanára Kollárné Diczkó Zsuzsa volt.

A 8. osztályosok között az idei első Fehér Boglárka a váci Juhász Gyula Általános Iskola tanulója,
felkészítő tanára Kurucz Attila volt. A második helyezett Reviczki Dénes az egri Szent Imre
Katolikus Általános Iskola tanulója, felkészítő tanára Dr. Kovács Lászlóné volt. A harmadik
helyezést Blaskovics Ákos a budapesti Jókai Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola tanulója
kapta, felkészítő tanára Vidáné Rudda Ildikó volt. Gratulálunk a versenyzőknek a jó szereplésért!
A dobogós versenyzők kísérő tanárait a Természetbúvár Alapítvány egy éves folyóirat
előfizetéssel is jutalmazta.

A 7. osztály első három helyezettje és kísérőtanára balról jobbra Kádárné Szalay Eszter, Sipos
Botond (II.), Németh Gábor, Németh Keve (I.), Radenhausen Richard (III.) és Kollárné Diczkó
Zsuzsa

A 8. osztály első három helyezettje és kísérőtanára balról jobbra Dr. Kovács Lászlóné, Reviczki
Dénes (II.), Kurucz Attila, Fehér Boglárka(I.), Blaskovics Ákos (III.) és Vidáné Rudda Ildikó

A verseny eredménylistája, és a versenyen készült fotók, közöttük a díjazottak, megtalálhatók a
honlapunkon (www.mtte.hu) a „Tanulmányi versenyek” „Teleki Pál O. Földrajz-Földtan verseny”
menüpont alatt és a képgalériában!
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